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Ilmo Sr.  

Ricardo Acácio Almeida.  

Candidato ao Processo de Seleção do Doutorado 2020 

 

Em conformidade com o Edital de Seleção do Doutorado 2020 do Programa de Pós-graduação 

em Geografia da Universidade Federal da Bahia e considerando o Artigo 12 da Resolução do 

Conselho Acadêmico de Ensino CAE/UFBA, No. 01/2017, a comissão de seleção apresenta 

julgamento à interposição de recursos apresentado.  

O recurso interposto solicita “revisão da prova dissertativa de conhecimento”. Os argumentos 

apresentados reforçam a importância da articulação de métodos com teorias sistêmicas e 

geossistêmicas para a compreensão de categorias geográficas de espaço, território, paisagem, lugar e 

ambiente.  

O problema central da prova dissertativa de conhecimentos reside exatamente na enumeração 

de categorias da geografia sem a devida conceituação e articulação com os vários métodos 

apresentados. Na introdução o candidato aponta a necessidade de métodos e categorias geográficas e 

orienta o texto para os impactos ambientais, apontando vantagens e desvantagens na construção de 

barragens. Isso se dá de modo fragmentado, pois não articula o texto com as categorias, tão pouco 

defende um método específico apresentado, ora o método dialético ora o método sistêmico. Isso deixa 

o domínio conceitual pouco preciso porque não discorre sobre uma leitura geográfica possível. Houve 

pouca clareza na exposição das ideias, o que fica evidente pela pouca articulação entre as partes do 

texto (introdução, desenvolvimento e conclusão).  

Ressalta-se, ainda, que a avaliação passou por três correções diferentes, o que assegura a 

coerência e confirmação do resultado divulgado. Não houve divergência significativa entre as notas 

que justifique uma quarta avaliação. O candidato obteve do avaliador 1 nota 5,0; avaliador 2 nota 6; 

e avaliador 3 nota 5,5.  

Diante do exposto, a comissão de seleção decide por manter o resultado previamente 

divulgado na 3ª Etapa do Processo de Seleção. 

 

Sem mais nada a declarar, subscrevemo-nos,  

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

Profa. Dra. Catherine Prost       Profa. Dra. Grace B. Alves        Prof. Dr. Paulo C. Zangalli Jr.  
Comissão de Seleção do Processo Seletivo de Doutorado - 2020 - Programa de Pós-graduação em 

Geografia da Universidade Federal da Bahia 

Linha de Pesquisa 2 – Estudos Ambientais e Ordenamento do Território. 
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